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orst kom m€ndene som ahid iv'
rige efter at lade fremmede kvin
dehdnder og -ojne heale dem. Oq
som mand nu er, se holdt de mund

massage. De har som regel t re veninder
ventende ved telefonen for at hore, hvor
dan det var, !igerAdinatha, der er massor
ios leder afTantra Temp e iValby.
For kun et par ;r siden var forholdet
mel lem mandl ige oq kvindel ige saster
i tantraternplet omkring ni til €n, siden
er det steget st6t til nu at vare omkring

Der er i den kone perlode sket et
stort skift i kvindernes bevidsthed, hvor
tantamassage nu er alment accepter€t.
Oq l ige nu opLever v i ,  at  der kommer

flere kvindelige end mandlige gaster,
siqer Adinatha, hvis navn stammer fra
sanskrit 09 betyder "Den Forste Herre"
("The Primordial Lord").

Jeg var den f@fste mand, der var med
iTantra Temple, se valget pE dette navn
faldt natufligt. Indviede tempelnavne
hjalper os tilat have den rette attitude i
ternplet. Vifornar med templet at skabe
et magisk rum, hvorfolkfuldstandlg kan
glemme hverdagen og dermed lettere
slippe fi af dercs ego med alle de faca-
der,som de normalt  har,  s iqerAdinatha-

Nu er kvinderne ogsa begyndt at give
sig hen til tantramassagen og modsat
rnandene taler de abe nt om det.
- Det er kvinderne, der er ;6ag til, at
tantramassage er blevet nasten main
stream ! lobet af de seneste par er. De
har modet til at tale abent om det, ner de
har haft en god opleveke med tantra-
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Der kommer kvinder i alle aldre og fra
alle samfundslag i Tantra Temple, der
haf sostertempler i Odense og Arhus.
Besog af kvinder fra Sverige og Norge
erhel ler ikke uset.

FRATABU TIITNEilD
- Der er en overvaegt af velstillede kvin-
der m€llem 30 og 50. Det er den hoved
gruppe, der har storst fokus pA selvud-
vikling, og som samtidig har midleme til
at modtage tantramassage javnligt. Vi
giver dog en god rabat t'l unge under

25, fordivibruger megettid pe at hjaelpe
de aldre gaster med problemer, som
klnne vare undg6et, hvis de havde faet
en storre selvindsigt i en tidl'gere ald€r,

Han mener, at den stiqende interesse
blandt kvinderne er et resultat af, at der
hos de danske kvinder lige nu sker en
opblomstring af selvudvikling med fokus
pA f€mininitet og sensoalitet.
- lstedet for at vare ettabu er det blev€t
en trend at bruge den kraft, der er i den
kvindelige seksualitet, som drivkraft iden -
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- 
personllge udvlkllng. Og det er ofte del
vores kvindelige gaster kommer med
forventning om: At lare sig og deres
krops fantastlske kapacitet at kende pe
det erotisk€ plan. 09 mang€ 95r herfra
med den bonus-erk€ndelse, at seksua-
liteten ogsS har en spirituel dimension.
De f@ler 5ig tattere pa deres egen sjal.
se en tantrisk massage er ofte en meget
folelsesmassig oplevelse, der varcr v€d
i flere dage - nogle gange uger - efter
selve massagen, siger Adinatha.

Ii,ERITTS UDruNDIIIIG
De danske kvinders storste udford nger
er at vere id€r€s hjene ifolgeAdinatha.
De har svart ved at vere intime sammen
med et andet menneske, sva|t ved at
turde lade andre komme helttat p5.
-Jes moder mang€ kvinder, derikkehar
nogen problemer med at vare nognq
nyde den sensuelle massage ellef mod-
tage yonlmassage {skedemassage, red.),
men sA snart man holder dem i henden
og kiggerdem i6jnene, bliver de pinligt
berot - d6r kommer kontakten marke-
ligt nokfortat p6, sigerAdinatha.
Andr€ udfordringea som Adinatha opl€-
ver, at kvinderne komm€r med, er bl.a.
at kunne slappe af og bare tage imod,
at kunne give:bent og arligt udtrykfor
deres lyst at komme ud over skyld og
skam ved d€t sekuelle og atf6 et merc
personligtforhold til der€s yoni.
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I stoffe perspektiv handler interessen for
tantra om, at kvinder, lndtll for kun en
generation eller to siden, har veer€t un-
dertrykt seksuelt itotusind 5r. P5 mange
m6der er de det stadig. Nu, hvof de en-
delig har muligheden for at vare frie,
st6r de og mangler kvindelige foAilleder.
Hvordan er man €n modern€ fri kvinde,
der bede kan f@lge sin lyst og sit hjefte
pi €n gang?
- | manglen pa kvindelige rollemodel-
ler er der mange kvinder der kigger pE
mandene og tanker, at s: er det nok
sAdan, man er fi seksuelt som kvinde.
Men hvis kvinder forsoger at kopiere
mandens s€ksualitet sa vildet efterlade
hende med enfolelse af, atderernoget,
der mangler. Lige nu er def mange kvin-
der, der prover at adskille lyst og f6l€lser,
# de kan have spEnd€nde erotkke op
levelser uden at f: folelserne i klemm€.
l,,len kvindens naturer at forbinde folel-
ser med seksualitet, hjefte med kon. 5e
i vkkelighed€n burde de underuise os
mEnd i at have hjertet med iden erotiske
oplevelse - i stedet for at kopiere man-
dens evnetllat lukke kerligheden udeaf
seksualitet€n, siger Adinatha.

rAltTflt( nEvoluTloI
Det er ifolge tantrisk fi losofi menneskets
onske og behov at genfinde den natuF
lige forbindelse mellem seksualitet og
andelighed.

- Vi horer tit efterfolgende fra vores
gaster, at de oplever den tantriske mas-
sage som at komme hjem, at der er
nog€t indv€ndlgt, der falder p6 plads,
at noget, de altid har savnet, er blevet
g€nfundet, siger Adinrtha.
i\4ange kvinder valger efter den forste
massage at starte i et egentligt forlob,
hvor der bliv€r fokuseret pe deres per-
sonlige udfordringer som tekr. at over-
vinde skyld 09 skam, at blive bedre til
at tage imod nydelse (at fole, d€ fortje-
ner det), at vakke deres orgastiske po-
tentiale og vakk€ sensitivit€ten i hel€
kroppen (i stedet for de fe primare
erogene zoner, som mandeo tmditionelt
isin mehettethed fokuserer p5).
- og nogle kvinder valger at komme
tilbage med deres mand, s5 de sammen
kan lare at give hinanden tantlamassage
og demed opdage en helt ny med€ at
vare intime sammen pA, sigef Adinatha.
Han oplever, at tansa er ved at blive
mefeend en trend, s:dan somyoga og5;
har vokset sig tilatvare de seneste er
- Folk vil fremover i hojere og hojere
grad benytte tantnmassage og an-
dre tantriske vafktojer som effektive
midler til personlig udvikling. Det er
faktisk her i Danmark, at vi har mulig-
heden for at skabe denne enest6end€
revolution, fordi danskere er sl eben-
sindede, nir det kommer til seksualitet,
sigerAdinatha.



Hat du lyst til mere
lyst? Fd gode rdd til at
fd gang i sexlysten pd
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eg harvaretsammen med min
mand i ti er. Ti 6r med MASSER
af kerlighed, glade, oplevel
ser, t:rer, sex oq respekt, og ti

sagen, som hedder "yonimassage',
og som kun erfor kvinderne.
Den del aftantra massagen er meger
intim og foregar med fngr€ oppe i
og omkinq sked€n. Den deltygger
min mand lange p6, men lader mig
fiit valge, om jeg vil modtage den
eller ej.leg €r stadig i tvivl, allermest
om, om jeg "ikke specielt spirituelle
kvinde" vil synes, d€t er en omgang
qr-nseoverskidene bavl?!

I{OGEII li,tED EI{ FREMTI[D
Vi bliver taget skont imod afet usaed-
vanlig sodt karestepar,som itemp-
let kalder sig Ananda og Adinarha.
Vi bliver fart ind i et meget msrkt
rodt rum, som emmer aforientalsk
nemning, afdeempet musik, masser
af puder, buddhafisurer, tunge qar
dinerog en stark mystik. De harfor
meet at lukke verden udenfor tota lt
ud€, og detglEdervios ogse t i lde

Ananda og Adinatha fo*larer kort
om tantraens baggrund, deres ud
dannelse og om de mennesker, der
oftest kommer hos dem. Min mand
,kalhave massage afAnanda ogjeg
afAdinatha. VigAr hver til sit iteen,
ageagtig eufori over, at nu skalovets
give os NOGNE til et heh fremmed -

3r med kontlikter, diskussioner og
dndre stojende elementer, som kan
gore hverdagen tivielog qr6. Born
og smSskanderier om, om der skal
paninak eller bacon ilasagn€n, tee
rer pe krafterne o9 gor det ikke altid
lige nemt at give sig hen og ver€ en
sexy vildkat, som aflatter tre timer
til fri seksuel leg istuen p6 en kede-
l ig t i6dag. Kenderdu det?
Derfor tanktejeg, at tre timer vaek
fra stuen, vasketojet, ombygningen
af kokkenet og nysgerrige borne-
blikke m6ske ville give et spark og
en spandende falles oplevelse.

Sl(AL li,lAtl Vr[Rt SPlRlTUtt?
Jeg foresl6r min mand en anderle
destirsdag og melder os straks til en
partantramassage session i Tantra

Denne tilsyneladende smukke,
enerqiskabende karlighedsmassa
gevirker spandende, men ogsA lidt
farlig. Vores storste "bekymring" gir
p6, om vi kan slappe helt afog give
o, hen,og se er min mand en smule
bekymret for den delaf tantramas-
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e menneske, som kun er der for at qive,
puste eneqi ind i vores krop og lade os
marke tant|aens tilsyneladende fantasti

Adindtha beder mig tage tojet afog lag-
9e mig op pa den forhojede platform.
Han afklader sis selv uden for rummet.
Da han kommertilbage, er han kun ifon
shorts, og jeg ligqer helt nogen pa ma-
ven. Omgivelserne er rcne, lakre og
indbydende. Han er meqet fofklarende
i starcn, da hans oliercde hender lang-
somtgErpe opdaselse p: min krop. Han
beder mig slappe af, folge hver en belo-
ring og forsoge at lukke alle udefrakom-
mende tanker ude. I staten er det lidt
svert ikke at tanke pA, om der mon er
nogen, der sender mig en sms, imensj€g
lisgerder, om derertilbud p6 fiosne bar
i lrma, eller om min mand mon f5r rejs
ning i lokaletved siden af?
Men langsomt forsvinder de ligegyldige
tanker,ogjeg nyder hved et stryg p: min
ryg, min nakke, min bagdel, ben og fod-
der. Jeg lytter tilden blide musik og gir

88 wwwrrr'rne.ox sorzoro

ind ihver en be@ring. Meget lakkertog
sensuelt uden atjeg pa nogen mader er

JA TAKTITYOI{IIiIA55IGIiI

Efter en times tid i himmelsk ro p; ma
ven beder han mig vende mig om, og
her f@lerjeg mig en anelse mere blottet
med bare bryster og blottet underliv.
Adinatha stater blidt med at massere
min hals, min mave 09 mine bryster, det
foles stadig kun rart, blodt og givende.
I mods€tning til en normal massage,
hvor jeg tit falder i savn, marker jeg
her en stark energi blandet med total
afslapning igennem hele kroppenr jeg
giver slip os lader ham tage styingen.
Da han sporger, om jeq vil tage imod
den s6 omtalte yonimassaqe, er det na-
tur l igt formig at  g3 helevejenog hviske
et folsigtigt ja. Yonimassagen er en na-
turlig del af ta ntramassagen for kvinder,
og Adinatha virkerogs3 erfaren og rolig
i sin tilgang til mit kon. Han saetter sig
mel lem mine ben, lagger mine kn- ud

t i ls iden oven p6 hans ben,og s: garhan
langsomt igang med at massere uden-
p; og indvendig. Detfoles som en slags
indven diq zon etera pi, behage llge blode
tfyk. Samtidis st.yger han oqs6 de ydre
skamlaber og har samtidig fokus pe
min overkrop. Jeg mA e*ende, at hans
meget direkte beroringer gor mig vam
og letterc seksuelt ophidset, hans faste
masku line berofi ng g or det sanseligt og
hot. Jeg tror, at man skal vare lavet af
sten, hvis man ikkefolersig seksueltop-
stemt ved denne massageform. lmens
h a n g iver yon imassagen, beder han mig
samtidig have fokus pa min vejrtr€k-
ning og fole energien ihjenet, fole min
feminine side og marke et overskud til
at  elske andre uden at domme.leg fo-
ler ikke heltdette store overskud pA det
tidspunkt, men mere en folel5e af stor
taknemmeligh€d og €n ren, stark for
nemmelse. Jeg synes, det er smukt, at
en mand udlader sa meget god karlig
energi uden at have seksuelle bagtan
ker - ak i ak smukt, erotisk og ogs6 en



aneke hippieagtigt ti en stolby-skinny-
latte drikkende kvinde som mig. Sonr af
5 utning pe hele tantra massagen lagger
han sig tat  ind t i l  mig,  nusrer mi9 bl idt
i h:ret og ldgger laberne pa min ryg.
lkkeetdecideret kys, men en varm 6nde
og beroring pd min rys med hans lEber.
Han Retterfngre med mig og lagger t i l
s idst  et  hendklade om min nogne krop.

NY EIIERGI TIL FORHOTDET

Iv,lin mand og hans masso5eAnanda kom
mer ind til os, 09 vi afslutter med vand,
druer og en kort snak om vores falle,
opleve se af tantlamassagen. Min nrand
har nydt det lige sd meget som mig. lans
har involveret massage afhele hans krop
bortsetfra direkte beroring afpenis, men
hun harbrugt hele s in krop inklusive s ine
brystert i latmassereoverkrop,16r,nakke,
balder og ansigt. Hun har masseret ham
igl idende bevpgelser f ra bryst  t i lom16
det omking penis og geet h€lt ind imel-
lem benene p; ham. Min mand tikter, at
det gav ham erektion, men uden at der

har virket akavet, en kropsig reaktion
uden at  have lyst t i lsex med giveren. Han
bernarkede nye sp€ndende oplevelser
s6som at f: lagt hendes bryst i h6nden
os samtidiq have folelsen al at Ananda
stroede masser af feminin energi ud over
ham. Han havde foll sig meget vadlat,
afslappet og leekker i hendes selska b.
Vierenige om, at det har varet en fanta
st isk mede at  holde tre t imer f r isammen
pA en kedelig tirldag. Med en besked fra
templetom, at  de gernevi lse os igen pe
et af dercs parkurser og med en nyer
hvervet massageolie s6r vi derffa hend
i hend, let gfinende, men osse fyldt op
afgod €nergiog lykkefolelsen afar have
provei noget nyl gdet et skridt videre i
vores seksualitet. Om vi bliver tantra-
mennerker, vil kun fremtiden vise. Jeg
tvivler, men wauW detvarandenedes oq
energiboonende at prove at slippe sig
selvfri i k€rlighedens univeri.
En par-tantlamassage session p3 ca. tre
timer koner 3000 kr.
www.tantra temp e.com I
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